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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 

 

 
 688الكتاب : 

  الرؤيا يف املنام
تعد الرؤيا من املظاهر الطبيعية، وقد قسمها الشرع إىل ثالثة أقسام: (رؤيا من هللا حلم من 

  مظاهرها. الشيطان حديث نفس ) وبعض الناس يهتم بالرؤى، حى يبالغون يف شيء من
  ويف هذه املادة يوضح الشيخ رمحه هللا مسائل تتعلق بالرؤى وتعبريها وتعلقها بعلم الغيب.

  من أحكام الرؤيا
  السؤال

فهل هنالك  - قد حلقوا اللحى-كثري من إخواننا يرون بعض العلماء يف املنام على هيئة حلِّيقني 
  تأويل من فضيلة الشيخ؟

  اجلواب
مجيعاً بأننا ال ننصحهم أن يهتموا بالرؤى إال إذا كانت رؤًى يشعر الرائي هلا أوًال: نذكِّر إخواننا 

ا من القسم الذي أثىن عليه رسول هللا صلى هللا عليه وآله سلم يف احلديث الصحيح: (  بأ
الرؤى ثالثة: فرؤيا من الرمحن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من حتديث النفس )، فإذا كانت الرؤى 

ا قد تكون ثالثة أقسام ، فواحدة إذاً من الثالث تكون رؤيا رمحانية، واثنتان منها ال وزن هلما؛ أل
من تالعب الشيطان، أو يف أحسن األحوال من حتديث النفس، أي: أن اإلنسان يفكر يف أمر 

قيمة يهمه من خري أو شر، فيتصوَّر شيئاً يف املنام يتعلق مبا يفكر فيه أثناء النهار، فهذا إذا رآه ال 
  له، كذلك إذا كان من النوع الذي هو من تالعب الشيطان بعدوه اإلنسان.

فحينما تكون الرؤيا فيها أنه رأى عاملاً حليقاً، مبعىن أنه رأى عاملاً يعصي هللا عز وجل، فهذه 
إما أن يكون  -الرؤيا ما دام أن فيها رؤية عامل حليق، فهذا العامل املرئي يف املنام بأنه حليق: 

  قعه كذلك يف اليقظة.وا
  أو أن يكون ليس كذلك. -

فحينئٍذ إن كان العامل الذي رؤي حليقاً ليس حليقاً يف واقع حياته، فهذه رؤيا تبشر بشر، وتنذر 
  به، وإن كان حليقاً يف اليقظة وليس يف املنام فهو عاٍص، فال تبشر الرؤيا خبري.

س مبعصية، لكن رؤيا عن رؤيا ختتلف، وإذا  وكال األمرين ما داما يلتقيان يف رؤية إنسان يتلب



كانت الرؤيا متثل حياة حقيقية، مبعىن أنه حليق دائماً فهي شر، وإن مل يكن كذلك؛ لكنه يف 
املنام رُئي حليقاً فهي شر، فحينئٍذ ننصح يف مثل هذه املناسبة باألمر اآليت: أن يتأدب بآداب 

عن النيب عليه الصالة والسالم: ( إن َمن رأى الرائي للمنام، فقد جاء يف األحاديث الصحيحة 
ا عاملاً ناصحاً، وإن رأى رؤيا حتزنه   -توقظه وظواهرها تدل على الشر- رؤيا تسره فليحدِّث 

ا لن تضره )، هذا الذي ميكن أن يقال مبثل  ا أحداً، وليتفل عن يساره ثالثاً، فإ فال حيدِّث 
  هذه املناسبة.

ا لن تضره.وخالصته: أن الرؤيا اليت ا عن يساره ثالثاً فإ    ظاهرها شر: أوًال: يتفل صحا
  وثانياً: ال يقصها على أحد.

  االعتداد بالرؤيا وتنزيلها على الواقع
  السؤال

هذا األمر حصل من أكثر من ستة أشخاص، رأوا أكثر من أربعة علماء من علمائنا الذين 
نه يكون فيه شر لذات العامل نفسه، أم على خري، فهل هذا يعين أ -إن شاء هللا-حنسبهم 

  لصاحب الرؤيا؟
  اجلواب

أنه ال تعتدُّوا بالرؤى؛ ألن الرؤى ثالث: فواحدة من  - بارك هللا فيك-أنا أجبت عن هذا 
 -وأجيب عنها بناء على تكرارك للسؤال-الثالث تكون رمحانية، مث إن هذه اليت تكون رمحانية 

هرها، وهذه مشكلة أخرى، أن الذين يستطيعون أن يؤوِّلوا حتتاج إىل تأويل، ولن تكون على ظا
م حباجة إىل أن يـَْفِصلوا هذه الرؤى عن القسمني اآلخَرين.   الرؤى عليهم أن يعلموا: أوًال: أ

  ثانياً: أن حيسنوا التأويل، مع أن تأويل املنامات ليس علماً، وإمنا هو هبة من هللا تبارك وتعاىل.
  اهدتُه يف غريي، مث ما وقع يل بنفسي:لذلك فأنا أقول عما ش

  علم تعبري الرؤيا
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ملا كنت أطلب العلم التقليدي وهو املذهب احلنفي من بعض املشايخ، كنا نصلي الصبح ونقرأ 
درساً يف الفقه احلنفي إىل الضحوة، وذات يوم أتت امرأة عجوز، فدخلت املسجد، وجلَسْت 

ا تقص عليه جبانب الشيخ، فسارَّته بكالم ال  نسمعه حنن لكن نسمع جواب الشيخ ونفهم أ
رؤيا، فسبحان هللا! كان جواب الشيخ كأنه مثل ما يقال اليوم: (روتني)، أي: ال يتغري، كلما 
ا تقص عليه رؤيا، ويكون جواب الشيخ على وترية واحدة.   جاءت امرأة تسره بشيء نفهم أ



بدو أن املرحوم حباجة إىل صدقة، فتصدقي عنه، أو بقي يف ذهين اخلالصة التالية، وهي قوله: ي
  حباجة إىل قراءة قرآن، فاقرئي عنه، وحنو هذا تكون األجوبة.

هذا ما شاهدته عن بعض املشايخ، وأنا نفسي كنت شغوفاً بالعلم منذ أن خترجت من املدرسة 
غين النابلسي ، يف االبتدائية، فقد مسعت بكتاب: تعطري األنام يف تفسري املنام ، للشيخ عبد ال

جملدين، وعلى اهلامش تفسري ابن سريين ، و حممد بن سريين رجل فاضل من كبار علماء التابعني 
  واملكثرين من رواية احلديث عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ألعربها  وكنُت طالب علم متميزاً قليًال عن اآلخرين، فكل واحد من اإلخوان إذا رأى رؤيا جاءين
فكنت أرجع إىل كتابه، أرجع إىل  - وأنا ما عندي علم فطري كما كان عليه ابن سريين -له 

  تعطري األنام للنابلسي .
فمثًال: إذا رأى الرائي مطراً غزيراً نازًال، فإين أرجع إىل كلمة مطر، وهنا يـَتَـْيُه اإلنسان من كثرة 

عي هذا، فرتكُت الكتاب حىت عشش عليه التفاصيل، فما يظهر يل شيء، وكثرياً ما تكرر م
  العنكبوت، وما استفدُت منه شيئاً.

وفيما بعد ملا تعمقت يف العلم، وخاصة عندما تنوَّر قليب بسنة النيب عليه الصالة والسالم، 
  علمُت أن هذا العلم ليس علماً ُيْكَتَسب كأكثر العلوم، وإمنا هو هبة من هللا تبارك وتعاىل.

ا واحدة من ثالث، تـَُرى أي الثالث هي؟! ال يعرف.لذلك أقول: من    رأى رؤيا فليضع يف باله أ
وعندما يريد أن يقصها فإين أقول: إذا كانت خرياً فليقصها على عامل ناصح كما ذكرنا، وإال فال 

َرت  ا كما جاء يف احلديث الصحيح: ( الرؤيا على رِْجل طائٍر، فإذا ُفسِّ يقصها على أحد؛ أل
) تشبيه خطري جداً، فلو رأى إنساٌن رؤيا ظاهرها جيد، لكن املؤوَِّل للمنام أوََّهلا وفسَّرها  َوقـََعت

على نقيض ظاهرها، فستقع، وهذه سنة من سنن هللا عز وجل الغيبية اليت ال تدخل يف السنن 
َرت َوقـََعت.   الكونية الطبيعية اليت ختضع للمادة، فإذا ُفسِّ

ريصني على االنتفاع بالسنة إذا رأوا رؤيا، ولو كانت حسنَة الظاهر، لذلك ال ينبغي إلخواننا احل
  أن يقصوها إال على عامل ناصح، وإذا كانت على العكس، فليستعذ باهلل، وال يقصها على أحد.
ذه الصورة، فهل جيوز أن يكون الشيطان كما يلعب بالناس يف اليقظة  أما إذا تكاثرت الرؤى 

م يف املنام؟! ن   عم جيوز.يلعب 
  فإذاً: ال نلقي باالً ملثل هذه الرؤى إطالقاً.

  عالقة الرؤيا بالغيب
  السؤال

  هل الرؤيا الصاحلة من الغيب؟
  اجلواب

  نعم.



الرؤى غيب، وقال عليه السالم: ( الرؤيا الصاحلة جزٌء من ست وثالثني جزءاً من النبوة ) أو كما 
  قال عليه السالم، فهي غيٌب.

ٌد يعلم بالغيب إال َمن علَّمه هللا سبحانه وتعاىل من األنبياء؟ وكما قلَت أن السائل: هل هناك أح
العلماء يعلمون هذه الرؤيا هبًةَ◌! اجلواب: أنا ما قلت يعلمون الغيب، ولكن نعم يعلمون كإهلام 

  من هللا عز وجل.
  نفس السائل: أي: يلهمهم ببعض الغيب؟ اجلواب: ال.

  مهم جداً. -يف احلقيقة-وهذا سؤال  -بارك هللا فيك-هذا ليس غيباً 
ا بعض كتب  ا أحياناً، وتتحدث  لنعرف ما هو الفرق بني العلم بالغيب والفراسة اليت يصيب 

  السنة الصحيحة من جهة، ويغايل فيها الذين ينتمون إىل التصوف من جهة أخرى.
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يمن قبلكم حمدَّثون، فإن يكن يف أظنكم مجيعاً تعلمون قوله عليه الصالة والسالم: ( لقد كان ف
أميت، فـ عمر ) ومعىن (حمدَّثون) أي: ُمْلَهمون، واإلْهلام ليس هو الوحي لكنه يلتقي مع الوحي 

أحياناً من حيث اكتشاف ما سيقع ظناً وليس يقيناً، أي أن الذي ُأهلِْم بشيء ال يستطيع أن 
و يعرتف بأنه ليس معصوماً، أما الوحي يقول: إن هذا سيكون حتماً، إال ما ندر جداً جداً، وه

فهو يقطع به كما هو حي متاماً، يقطع بأن هذا الذي أوحاه هللا إليه هو من وحي السماء، ال 
  يدخله شك وال لبس وال ريب.

فاآلن: ( لقد كان فيمن قبلكم حمدَّثون، فإن يكن يف أميت فـ عمر ) ما معىن حمدَّثون؟ أي: 
م؟ أنتم تعرفون أن عمر بن اخلطاب حتدث بأمور نزل القرآن على وفق ما ُمْلَهمون، فما هو اإلهلا

  حتدث به، كقوله للرسول عليه الصالة والسالم: [ لو حجبَت نساءك! ] فأنزل هللا آية احلجاب.
  وقوله : [ لو اختذنا من مقام إبراهيم ُمَصلًَّى! ] .

  إىل آخر ما قال.
املوطأ بالسند الصحيح عن أيب بكر الصديق ، أنه قال  فمن هذا القبيل: ما رواه اإلمام مالك يف

: [ إن -فيما أذكر اآلن-البنته عائشة يف أرض تتعلق بإرث أوالد أيب بكر رضي هللا عنه قال 
قالت: وأين أخيت؟  -واألخت كانت ال تزال جنيناً يف بطن زوج أيب بكر الصديق -هذه ألختك 

زَِقت زوجته بنتاً، فكانت عائشة ترث مع أختها تلك قال: هي اليت يف بطن فالنة ]، وفعًال رُ 
  األرض بوصية من أيب بكر الصديق يف هذا اإلهلام.

وهذه القصة يف املوطأ وبالسند الصحيح الذي ال إشكال فيه؛ ألنه يف املوطأ توجد روايات 



مقطوعات وبالغات كثٌري منها ال يصح، وإن كانت موصولة بعضها يف كتٍب أخرى، أما هذه 
  لقصة فهي صحيحة.ا

  فإذا عرفنا هذه احلقيقة، وهي: الفرق بني الوحي وبني اإلهلام، ميكننا أن ندخل يف صلب اإلجابة.
إذا كان هناك رجل عامل مثل ابن سريين فسر الرؤيا اليت قصها عليه قاٌص ما أو راٍء ما، فهو ال 

ا ستكون كذلك.يستطيع أ   ن يقول: إ
إذاً: فهذا ليس من باب االطالع على الغيب إطالقاً، وإمنا هو الظن، والظن قد يصيب وقد 

خيطئ، وهذا يقع من العلماء يف مناسبات كثرية وكثرية جداً، حىت إن بعض مشايخ الطرق 
م يطلعون على ما يف  ا كشوفات، وأ صدور الناس، يستغلون هذه الوقائع ويومهون الناس أ

ا ليست شيئاً من ذلك، وإمنا هي الفراسة.   واحلقيقة أ
وسأقص بعض ما وقع يل أنا شخصياً مع كشف السر؛ لكي ال تـَُغشُّوا مبا قد تسمعون من بعض 

  الناس.
إذا تبني أن ابن سريين وأمثاله هم ممن قد ُوِهبوا علم تأويل الرؤيا، فذلك ليس من باب االطالع 

ه ال يعلم الغيب إال هللا بنص القرآن الكرمي، مث كما قال يف القرآن الكرمي أيضاً: على الغيب؛ ألن
]، 27-26{ َعاِملُ اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحداً * ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل } [اجلن:
  ل قد أوحى به إليه.فالغيب هو األمر الذي يقطع به الرسول صلى هللا عليه وسلم أن هللا عز وج

  أما العامل ذو الفراسة أو مفسر املنام، فهذا مل يطَّلع على الغيب، فقد يصيب وقد خيطئ.
  بني الفراسة واملكاشفة

فأنا أقص لكم بعض القصص اليت وقعت يل، وهي قبل كل شيء ال تدل على صالح، وال تدل 
م، وعنده شيء من اليقظة، على طالح، وإمنا تدل على أن هذا املسئول عنده شيء من العل

ا.   فأصاب اهلدف، فلو أراد أن يغش هؤالء الناس سيقول هلم: هذه كشوفات وأنتم تنكرو
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أنا أذكر جيداً أنين كنت يف دكاين أصلح الساعات، فدخل عليَّ أحد إخواننا الفلسطينيني الذين  
، حيث -واحلمد هلل- السلفية  كانوا قد فروا من ظلم اليهود إىل دمشق ، وتعرفوا على الدعوة

أن هذا أستاذ يف بعض  -وهنا يبدأ موضوع الفراسة-جاءين ومعه رجل فالح، وأنا أعلم مسبقاً 
القرى اليت حول بلدة محص هناك يف الطريق إىل حلب ، وأراين ساعة امسها األجنيب: (ردكو)، 

ا تقف، ونريد أن نصلحها ألخينا هذا،  ففهمت أن أخاه هذا من وقال: انظر هذه الساعة، إ
  تلك القرية، فرأساً قلت له: إنه اشرتاها من هنا من دمشق ، من احملل الفالين؟ قال: نعم.



ذا لكين لفتُّ نظره ألنه سلفي معنا، فقلت: إذا كنتم تنكرون الكشف فهذا كشف،  ومل يهتم 
مائة ومخسني أو  وأنا عرفت أن هذه الساعة اليت هي لرجل ساكن يف قرية بعيدة عن دمشق حنو
  مائيت كيلو مرتاً، وقريبة من محص ، قد اشرتاها صاحبها من دمشق ، فأصبُت.

هذه فراسة؛ ألنين ربطت بني هذه املاركة اليت ال يُعرف تاجرها إال يف دمشق ، والذي يريد أن 
ا ليست موجودة يف بالٍد أخرى، فأصبُت اهلدف متاماً  ، فَلَفتُّ يشرتيها ال بد أن يأيت إىل هنا؛ أل

  نظره إىل هذه النكتة، وقلت: هذا كشف، وأنتم تنكرون الكشف.
ويف نفس الوقت حصلت نكتة أبلغ من هذه بكثري: دخل عليَّ طالب علم قوي فيما يسمى 

  بعلوم اآللة يف النحو والصرف، .
  آية أشكل عليَّ مرجع الضمري فيها. - بعدما سلَّم طبعاً -إخل، فقال: يا شيخ! 

علك انظروا! قلُت: لعلَّ، ما قلت له: هي كذا؛ ألنين أحتاط، قلت لعلك تعين قوله فقلت له: ل
] ! قال: وهللا هي 190تعاىل: { فَـَلمَّا آتَاُمهَا َصاِحلاً َجَعال َلُه ُشرََكاَء ِفيَما آتَاُمهَا } [األعراف:

  هذه.
  ورجعُت وقلُت له: أما زلتم تنكرون الكشف؟! فهذا كشف.

(كمبيوتر إهلي)، فرجل طالب علم أقوى مين  - إذا صحَّ التعبري-؟! صار معي ماذا صار معي أنا
يف علوم اآللة َأْشَكَل عليه الضمري يف آيه إىل أين يرجع؟! فعلى حدود ما علمت استحضرُت 

  اآلية، وقلت له: لعلها هي! فقال: هي هي.
نفس املتفرس، فيصيب فإذاً: هذا ليس كشفَاً◌، بل هو عبارة عن فراسة، وعن مقدمات تقوم يف 

ر أو املؤوِّل للرؤى، قد يصيب أحياناً، وقد خيطئ  اهلدف أحياناً، ُخيطئ أحياناً، كذلك املفسِّ
  أحياناً، فهذا ليس له أي عالقة إطالقاً بقضية اطِّالعه على الغيب.

  هذا جواب ما سألَته.
كنُت هناك، وكان هذا   مداخلة: أعرف من هذا النوع طالباً كان يف اجلامعة اإلسالمية إبَّان

الطالب له تفرس صادق جداً، وأظن أن احلديث يشمله: ( إن املؤمن يـَْعِرف بالتوسم )، فكان 
هذا الطالب وهو من اهلند ، يقول يل: أنا صرت أدعو هللا عز وجل أن يباعد بيين وبني الفراسة، 

  .-أي: أن خيفي عين هذه الفراسة-
ت يف الشارع ونظرُت يف وجوه الناس عرفُت أن هذا اإلنسان فقلت له: ملاذا؟ قال: كنُت إذا سر 

اية املطاف إىل نتيجة  قد يكون من وطء احلرام، إىل هذا احلد! قال: وكنُت إذا سألُت وأنتهي 
ا أنين أصبت يف فراسيت.   أعرف 

عندما أنه  -وكان هذا أمراً معروفاً -ومن هذا ما جاء يف السنة: أن الرسول عليه الصالة والسالم 
مر بـ زيد بن حارثة وابنه أسامة وكانا خمتلفني يف اللون فقال: ( أشهد أن هاتني القدمني من هاتني 

  القدمني ) أو معىن احلديث.



فالفراسة تتعلق باألشياء املرئية، وتتعلق باألشياء غري املرئية، وهذا علٌم موهوٌب، وليس علماً 
  يلتمس يف صحائف الكتب.

  طائفة من أميت يقاتلون )فقه حديث: (التزال 
  السؤال

ما فقه احلديث: ( ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين على من ناوأهم، يقاتل 
  آخرهم الدجال )؟

  اجلواب
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احلديث ليس املقصود منه استمرارية الطائفة املنصورة يف مباشرة القتال الذي هو القتال املادي؛ 
ذا الزمن الطويل من بعد قوله عليه الصالة والسالم هلذا احلديث الصحيح، ألن هذا إمنا يتعلق 

م يبقون  وإمنا املقصود به أن هذا القتال ال ينقطع عن هذه الطائفة املنصورة باملرة، حبيث أ
مغلوبني على أمرهم، فال يستطيعون أن يقاتلوا َمن عاداهم لكن هذا االستمرار ال ينفي أن يكون 

ما بني زمٍن وزمن، هذا متاماً مثل الذي خيطر يف بايل، وهو قوله عليه السالم: ( إذا  هناك انقطاع
وضع السيف يف أميت فال يرفع عنهم حىت تقوم الساعة ) فال يعين أن السيف ماٍض مثل اللحَّام 

الذي يضع اللحم ويظل يقطع فيها مخس دقائق أو ربع ساعة فقط؛ بل معناه: ال ينقطع، وميشي 
الفتنة كناية عن الفتنة والقتل الذي يقع بينهم، فهو يستمر لكن هذا ال يعين أنه ال  يف زمن

ينقطع بسبب أن األمر كما قال عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح: ( أميت كاملطر، ال 
  يُْدَرى اخلري يف أوله أم يف آخره ).

ر بال م يستمرون خالصة اجلواب: أن القتال املذكور يف احلديث إذا ُفسِّ َّ قتال املادي، فال يعين أ
يف القتال يف كل حلظة من حلظات احلياة، وإمنا املراد بالقتال منهم للكفار بأنه ال ينقطع إىل يوم 

  القيامة، أي: يستمر، وال يؤثر يف ذلك حال التقطع ما بني قتال وقتال.
مستمرة دائماً  - واحلمد هلل-وإذا كان املقصود بالقتال هو القتال املعنوي، وهو احلجة، فهذه 

  وأبداً حىت تقوم الساعة.
  من فقه حديث: (ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب )

  السؤال
ما فقه حديث: ( ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب، قيل: يا أبا هريرة ! كيف يفعل؟ 

  قال: يتناوله تناوًال )؟



  اجلواب
دري ما هو السبب يف السؤال عن هذا األمر الواضح! النيب هذا احلديث واضح جداً، وال أ

صلى هللا عليه وآله سلم ينهى عن االنغماس يف املاء الراكد إذا كان اإلنسان جنباً، ولكنه يأمر 
بأن يغرتف منه اغرتافاً، فاألمر واضح جداً أن االنغماس يعرِّض هذا املاء الراكد ألحد شيئني وال 

  سة.إما للنجا - بد منهما: 
  وإما للقذارة. -

على نقاوة املاء، النقاوة اليت تالزمها  - على األقل- فإذاً: يف سبيل احملافظة على طهارة املاء أو 
الطهارة، فقد يكون املاء طاهراً لكنه قذر، حيث أن هذا الذي ينغمس يف املاء إما أن يلوثه، وإما 

سول عليه السالم ألمته أن ينهى أن ينجسه، ففي سبيل احملافظة على ذلك كان من تأديب الر 
هذا أن ينغمس يف املاء، فيأمره أن يغرتف منه اغرتافاً كما بنيَّ ذلك راوي احلديث، وهو أبو هريرة 

  رضي هللا تعاىل عنه.
وبعد هذا البيان أريد أن ألفت النظر إىل أمٍر حنن حباجة إىل أن نالحظه حينما ندرس السنة، وهو 

قول صحايب آخر: فهنا سئل أبو هريرة ، وهو  -يف رأيي-ُيْشِبه متاماً أن قول هذا الصحايب هنا 
ُي أن ينغمس يف املاء؟ قال: يغرتف اغرتافاً.   راوي احلديث: ماذا يفعل هذا الذي 

  فهنا نقول: الراوي أدرى ِمبَْرِويِِّه من غريه.
ي احلديث هذا ما دام هنا نستفيد هذه الفائدة ونقعِّد هذه القاعدة يف هذا احلديث، فنقول: راو 

أنه أجاب عن السؤال حينما َرَوى احلديث بقوله: ( يغرتف اغرتافاً ) فيكون هو أدرى مبعىن 
  احلديث ممن قد يأيت بعده، ويتأوله بتأويٍل آخر.

فهذا يشبه متاماً جواب صحايب آخر، وأعين به أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه، حينما روى: 
ى أن يشرب الرجل وهو قائم، فسأل سائل: فاألكُل؟ قال: شرٌّ ) ( أنه عليه الصالة وال سالم 

فليس يف احلديث حكم األكل قائماً، وإمنا يف احلديث حكم الشرب قائماً، فهو روى عن 
ى عن الشرب قائماً، فحينما ُسِئل عن األكل قائماً، أجاب بقوله: هو  الرسول عليه السالم أنه 

  .شرٌّ، أي: من الشرب قائماً 
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فحينئٍذ هذا اجلواب جيب أن نتبناه؛ ألنه أعلم ِمبَْرِويِِّه من غريه، وهذا بال شك مقيد فيما إذا مل 
  يكن هناك نصٌّ من كالم الرسول عليه الصالة والسالم ينايف جواب هذا الصحايب أو ذاك.



  ذا ينتهي اجلواب عن هذين احلديثني، وينتهي اجمللس.
  ك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك .سبحانك اللهم وحبمد
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